
360° sinusa ultraskaņa
Novērš skaņas ēnas, neveido pieradumu

Das KOMPLETTE Marderabwehrgerät
Zuverlässige Abwehr durch 360° Ultraschall und 

verschiebbare Hochspannungs-Kontaktplatten. Die

absolute Wasserdichtigkeit ermöglicht einen tiefen

Einbau an den Eintrittsstellen des Marders zum Motor.

Caunu atvairīšanas ierīce 

M2700 
000-054-651-A

Caunu atvairīšanas ierīce "PERFEKTĀ" 
360° ultraskaņa, saskaņā ar IP 65 ūdensizturīgs un

slēgts skaļrunis, lai to varētu uzstādīt dziļi iekļūšanas

vietās. Iztur pat dzinēja mazgāšanu. Pulsējoša ultras-

kaņa, kas neizraisa pieradumu (cilvēkiem 

nedzirdama).
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Ūdensizturība 2.0
Iztur pat dzinēja mazgāšanu
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TEHNISKIE DATI
• Darba spriegums: 12 V automašīnas akumulators
• Vidējais strāvas patēriņš: aptuveni 2 mA
• Ultraskaņas frekvence: aptuveni 22 kHZ (+/- 10 %) frekvence un takts 
   pulsācija, SINUS
• Skaņas spiediens: aptuveni 110 dB (+/- 10 %)
• Izstarojuma leņķis: aptuveni 360°
• Skaļrunis: kupolu ievibrējošs ultraskaņas mehāniskās vibrācijas ģenerators
• Temperatūras diapazons: aptuveni no -40 °C līdz +80 °C
• Funkciju indikācijas: mirgojoša gaismas diode (atvairīšana un funkciju 
   kontrole)
• Izmēri: aptuveni 85 x 53 x 42 mm
• Mini plakanais drošinātājs 1 A (vai 2 A)
Piemērots arī transportlīdzekļiem ar CAN kopni.
Federālās autotransporta pārvaldes apstiprinājums ar 
e1 atzīmēm.
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LV:  K&K Aromāta pēdu noņemšanas
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OPTIONAL

Artikula Nr.: 
000-054-780-A

Drošinātājs

Vadības ierīci
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Gaismas diodes
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Savienojums +
Savienojums −

2x

Kabeļa saite62x 

6

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

Leteicams uzstādīšanu veikt specializētā darbnīcā.
Tehnisku jautājumu gadījumā sazinieties ar mums šeit: support@kuk-marderabwehr.de

DROŠĪBAS NORĀDES

• UZMANĪBU, AIZSARDZĪBA PRET PĀRSPRIEGUMU! Palīgiedarbināšanas, metināšanas darbu un ātrās uzlādes 
   gadījumo noņemiet drošinātāju.
• Lerīces pilnu funkcionalitāti var garantēt tikai transportlīdzekļos ar 12 V bateriju.
• Savienojums ar 24 V bateriju ir iespējams, izmantojot sprieguma pārveidotāju.
• Vienmēr sargājiet caunu atvairīšanas ierīci no pārmērīga karstuma un izvairieties no piesārņošanas vai novērsiet to.
• Noteikti ievērojiet šajā montāžas instrukcijā un tās drošības norādījumos noteiktās darbības.
• Atbildība tiek izslēgta par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot montāžas instrukcijas.
• Pirms uzstādīšanas rūpīgi iztīriet dzinēja nodalījumu un autostāvvietu, lai izvairītos no ierobežojoša rakstura grūtībām 
  (ieteicams dzinēja nodalījuma tīrīšanai izmantot K&K aromāta pēdu noņemšanas līdzekli, artikuls  VW 000-054-780-A) (7).

Nolūkam atbilstoša izmantošana: ierīci izmanto caunu un citu savvaļas dzīvnieku aizdzīšanai no mehānisko transportlīdzekļu dzinēja nodalījuma, izmantojot pulsējošu gaismu un 
agresīvas, pulsējošas ultraskaņas frekvences.

Informācija: garantija attiecas tikai ierīcei, neuzņemoties montāžas un demontāžas izmaksas!

UZSTĀDĪŠANA un EKSPLUATĀCIJAS SĀKŠANA

Uzstādiet caunu atvairīšanas ierīci (1) vietā, kur tā nevar pārkarst (piemēram, neuzstādiet tieši pie izplūdes kolektora) (B) un ultraskaņa var pēc iespējas brīvāk izplatīties, lai izvairītos no skaņas 
ēnām (C). Ūdensizturīgā elektronika, kas iepakota atbilstoši IP 65 standartam, un pilnībā noslēgtais skaļrunis ļauj to dziļi uzstādīt pat ūdens šļakatu apgabalā un caunu piekļuves zonā. Iztur pat 
dzinēja mazgāšanu.  Drošinātāju turētājs (2) ir jāuzstāda viegli pieejamā vietā. Kabeli nedrīkst novietot tieši pie karstām un rotējošām dzinēja daļām (B).
Plusa kabeļa savienojums ar drošinātāju turētāju pie 12 V baterijas plusa pola vai līdzvērtīga plusa (3). 
Masas kabeļa savienojums ar 12 V bateriju vai transportlīdzekļa masu (4). Ja ierīce ir pareizi pievienota, sāk mirgot (aptuveni ik pēc 3–12 sekundēm) gaismas diodes (5).

M2700 ir efektīvs atvairīšanas risinājums ar ultraskaņu. Tomēr nevaram garantēt, ka cauna tiks padzīta 100 % gadījumu.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA
Cilvēki nedzird ultraskaņu. Mirgojoša gaismas diode parāda funkcionalitāti.
Ja ierīce nedarbojas, tam varētu būt šādi cēloņi:
1) Darba spriegums nav starp 11 V un 14 V.
2) Drošinātāja turētājā nav drošinātāja vai tas ir bojāts.
3) Nepareizi pievienots zemējuma kabelis.

        Utilizēšana: ierīci nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. 
        Vaicājiet vietējām iestādēm par pareizu atkritumu utilizāciju.
PIEDERUMI

• Montāžas komplekts Nr. 1002


